
 

 

 

 

 

 (1Jn 2,8) 
 

 Szeretem a szürkületet és a sötétet. Úgy érzem, hogy szükséges „kelléke” ennek az időszaknak. Érdekes 

kijelentésnek tűnhet, hogy a sötét hasznos segítsége a fénynek. Svédországban, ahol hosszú hónapokig tart a 

sötétség, minden ház legjobban látható ablakában meggyújtanak egy fényforrást azért, hogy az eltévedt vándor 

menedékre találjon.  

 A téli fények jól esnek az ember szemének, megvidámítják a szívét. Büszkén olvashattuk, hogy 

kerületünk Fő tere a főváros legnívósabb adventi-karácsonyi vásárai között volt. Nagyon sok ízléses fényfüzér 
tette hangulatossá a teret.  

 János apostol is jól érezte volna magát a vásárban, mert volt ott minden, ami a szem és szájnak ingere. A 

Laci-konyák előtt ő is nagyot nyelve állt volna meg, a forralt bor illatának talán nem is tudott volna ellenállni. 

Egy idő után mégis úgy sétált volna a forgatagban, mint ahogyan a különböző felekezetek Krisztus hívői tették, 

keresve az igazi világosságot, az ünneplés igazi okát. Nagyon örülök annak, ha többekben is felébredt ez az igazi 
cél utáni vágyakozás.  

 Az óbudai vásár nem hagyta cserben az érkező kereszt(y)ényeket, az igazi fényforrás keresőit, mert egy 

kis faházban négy hétvégén keresztül találkozhattak a „Fény bizonyságtevőivel”. Volt ott igével ellátott lap, 

gyerekeknek színező, adventi koszorú, szórólapok, gyülekezeti újságok és külön ajándékul mézeskalács. 

Jánosnak ízlettek volna a különböző szorgos kezek által elkészített finomságok. Talán büszke is lett volna ránk, 

hogy ebben a szétszakadozott világban és egyházban megtalálták egymást a gyülekezetek. Együtt voltak és 

megmutatták a világnak, hogy küldetésük van. A megszületett Krisztust hirdették, és adományokat gyűjtöttek 

egy autista gyerekekkel foglalkozó alapítványnak. A bűn miatt sötétségben élő világban sokszor ragyogott fel az 
Isten dicsősége, amikor önzetlen adakozók és érdeklődők álltak meg a házikó előtt.  

 Az az elektromos füzérekkel feldíszített tér sokak szívében hozott időszakos világosságot. Mert 

vágyódunk a világosság, az igazi világosság után. Lelki és testi igényünk van, és mint a napraforgó, fordulnánk a 

fény felé, csak gyakran nem tudunk különbséget tenni a mesterséges és a valódi fény között. Vízkereszt 

segíthetne ebben, de sajnos mostoha ünnepünk, mivel többségében hétköznapra esik. A katolikus testvérek már 
régen a legközelebbi vasárnapon emlékeznek meg róla.  

 Hittanosaink és konfirmandusaink kívülről fúják, hogy Vízkeresztet nevezzük még a Három királyok 

ünnepének is, de csak a templomi megemlékezéskor derül ki, hogy igazából a fény a Jézus által érkezett 

világosság ünnepe. Jézus megszületett Betlehemben, és többé nem volt teljes sötétség, sőt voltak és vannak 

ragyogó fényidőszakok. Ne felejtsük el, hogy Krisztus fénye általunk is terjed, legyünk hűséges terjesztői. 

Jakab Béla 

 
Caelius Sedulius  

(5. szd. első fele)  

 
 

Gonosz Heródes, mit remegsz,   

ha Krisztus jöttét hozza hír?   

Nem bántja földi trónodat,   

ki koronát az égben ad!  



 

A bölcsek jönnek, lám elöl   

vezérlő csillag tündököl.   

A Fényt a fényben keresik,   

Istent imádják kincseik.  

 

Az égi Bárányt tiszta víz   

csorgó patakja fürdeti.   

Bár bűntelen, lemossa mind   

magára vállalt vétkeink.  

 

Új hatalom, csodálatos:   

a korsókban a víz piros!   

Kitöltik, s íme, míg folyik,   

szavára borrá változik.  

 

Áldunk, Jézus, ki magadat  

a népeknek megmutatod,   

Atyádat és Szentlelkedet   

örökre dicsérjük veled. Ámen.  

(Ford.: Farkasfalvy Dénes)  

 

 

 

 Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. A vízkereszt ünnepe 

három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, illetve csodatételét a kánai 

menyegzőn. Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban Isten jelent meg az emberek igazi Megváltójaként, az 

ünnep liturgiája Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg. 

 Az első jelentése a háromkirályok (a hagyomány szerint 

Gáspár, Menyhért és Boldizsár), avagy a napkeleti bölcsek 

érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma (Mt 2,1-16) szerint a 

háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek 

keletről Júdeába, hogy arannyal, mirhával és tömjénnel fejezzék 

ki a zsidók újszülött királyának hódolatukat.  

 A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13-17) 

szerint, amikor Jézus harmincéves lett, 

elment a Jordán folyóhoz. Keresztelő 

Szent János megkeresztelte őt, és Jézus 

ettől kezdve tanítani kezdett. Ennél a misztériumnál találkozunk legtisztábban a 

Szentháromság képével. Jézus megkeresztelkedésénél jelen van egyszerre az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek. 

 Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a 

kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor 

pótlására első csodatételeként a vizet borrá változtatta (Jn 

2,1), ezzel megmutatta dicsőségét, hogy az úr hatalma volt 

ővele (Lk 5,17). 

 Mire hívja fel figyelmünket vízkereszt? Ahogyan a háromkirályok teveháton 

a jászolban fekvő Jézushoz mennek és aranyat, tömjént és mirhát visznek, úgy 

kellene nekünk is ezen az ünnepen a názáreti Jézusban valósággá lett, világ 

Világossága elé járulni. El kellene fogadnunk a Jordánban való megkeresztelésekor 

felcsendülő szózatot, amely szerint „Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm.” (Mk 1,11), s látnunk kellene benne istenségének csodáját, amely a kánai menyegzőn 

véghezvitt csodában is megnyilvánult. 

(Forrás: múlt-kor.hu és az evangelikus.hu anyagagainak felhasználásával, P.Gy.) 



 

 
 

 A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek 

a vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Például Ipolytarnócon, Litkén és Mihálygergén komoly hagyományok 

kapcsolódnak ehhez az ünnephez. Megszentelték a vízzel a házakat, az ólakat. A bölcsőre is szent vizet 

hintettek. Házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, hogy a házakra a három napkeleti bölcs 

kezdőbetűjét vésték fel, így: G + M + B. Ez egy 15. századi eredetű szokás. A 16. századtól kezdve pedig a 

csillagének éneklése vált az ünnep részévé. Vízkereszt napjához is kapcsolódnak időjárásjóslások. „Ha 

vízkereszt vizet ereszt, izikedet padra rekeszd” – mondják Berettyóújfalun. Az ünnephez tartozott a 

háromkirályok megjelenítése, a háromkirályjárás szokása, ma már ennek csupán adománykérő, 

ünnepköszöntő változatát ismerjük. 

 Az olaszországi hagyomány szerint Befana, az öreg jóboszorkány ezen a napon a jó gyerekeknek 

ajándékot hoz. Egyes országokban (különösen Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és a 

latin-amerikai országokban süteményeket sütnek, amelyek közül egyben ajándékot rejtenek el. Az lesz a nap 

királya, aki az ajándékot megtalálja. Latin-Amerikában a gyerekek gyakran ezen a napon (Día de los Tres 

Magos) kapják az ajándékot karácsony helyett. 

 Magyarországon a vízkereszti népszokásokból mára leginkább csak annyi maradt, hogy ekkor szokás 

leszedni a karácsonyfát.                                                                                                                          (Forrás: mek.niif.hu) 

 

 

   Heti programjaink: 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 

 

 

 
 

Te parancsoltad, hogy a sötétségből világosság támadjon fel, és engeded,  

hogy felettünk is ragyogjon orcád világossága. 

Világíts a mi szívünkbe, és áraszd ki benne szereteted fényét. 

Láttasd meg velünk irgalmad csodálatos erejét,  

hogy Urunknak valljunk, és szüntelenül magasztaljunk Téged. 

Vezess az igazság útján, hogy tetszésed szerint éljünk,  

és cselekedeteinkért dicsőítsék a földön a Te szent nevedet, Atya, Fiú, Szentlélek Isten,  

mert egyedül Téged illet dicsőség, dicséret és magasztalás most és mindörökké.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia - vízkereszti imádságok) 

 

 

 

 

 

 

 

 


